
 

  إدارة المخاطر الُمتفجرة في المناطق الُمحررة في العراق مساھمتھا في زیدحكومة أسترالیا ت

 أسترالي دوالر ملیون 2 البالغة اإلضافیة بالمساھمة العراق في باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم دائرة أشادت - شباط 18، بغداد
 المخاطر إدارة في اإلنسانیة والُجھود اإلستقرار تحقیق جھود ُمواصلة سبیل في أسترالیا ُحكومة من) أمریكي دوالر ملیون 1.5 حوالي(

 أسترالي دوالر ملیون 13 مجموعھُ  ما إلى أسترالیا لحكومة سنوات ثالث اشتراك إرتفعَ  وبذلك. العراق من المحررة المناطق في الُمتفجرة
 ). أمریكي دوالر ملیون 9 حوالي(

ً  مؤشراً  التزال الُمتفجرة المخاطر وإزالة مسح عملیات أن بالذكر یُجدر ً  اإلستقرار، ومبادرات اإلنسانیة بالمبادرات البدء یسبقُ  حاسما  وأیضا
 األمم مع وثیق بشكل العراق في باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم دائرة تعملُ . المتاحة الموارد یتجاوز الُمساعدة على الطلب مایزالُ 
 . اإلستقرار تحقیق وُجھود اإلنساني الجھود لتمكین العراق وُحكومة الُمتحدة

 باأللغام الُمتعلقة لألعمال المتحدة األمم دائرة من الُمتفجرة المخاطر إدارة أنشطة مواصلة بدعم أسترالیا حكومة من المساھمة ھذه أھمیة تأتي
 الصلة، ذات السلطات قدرات وتعزیز والمشاركة التنسیق تحسین على سیعمل كما. دأئم نحو على النازحین لعودة آمنة ُظروف لتھیئة

تأثیر الخطر، فضال عن مبادرات التثقیف والتوعیة بالمخاطر. وھذا سوف یقلل من تھدید المخاطر الُمتفجرة عبر الدعم الُمباشر  وتقییمات
اش في المجال اإلنساني، مع زیادة القُدرات الوطنیة في ذات الوقت إلدارة التھدید للتخطیط والتنفیذ بالمبادرات الُمتعلقة باإلستقرار واإلنع

 العام للمخاطر الُمتفجرة الُمحددة حدیثاً في ھذه المناطق. 

طلَع الوفد زیارةِ میدانیة التي َجرت مؤخراً لُممثلي ُحكومة أسترالیا إلى الفلوجة بمحافظة األنبار. حیث إوتأتي ھذه الُمساھمة بالتزامن مع 
ألماكن على معلُوماٍت ُمباشرة عن أنشطِة إزالة األلغام من قبل دائرة األمم الُمتحدة لألعمال الُمتعلقة باأللغام وعلى وَجِھ الخصوص داخل ا

 .لى منازلھماألكثر تضرراً في المنطقة، إذ ال یزاُل الدمار والتلوث یُشكالِن العوائق األساسیة لعَودةِ النازحیَن بشكل آمن وطوعي إ

"على الرغِم من التقدِم الكبیر الذي تم إحرازه بالفعل، إال أنَّ النطاَق الھائَل وقالت السفیرة األسترالیة في العراق، الدكتورة جوان لوندس: 
أسترالیا لدائرة األمم المتحدة للتلوِث بالمخاطر الُمتفجرة في العراق یعني أنَّھ ما زال ھناك الكثیر من العمِل یتوجُب أدائھ. إننا نزید ُمساھمة 

 ." رھالألعمال المتعلقة باأللغام ألننا ُملتزمون بُمساعدة العراق على مواجھة ھذه التحدیات وُمساعدة العائالت النازحة على العودة إلى دیا

"من خالل دعمھا الُمستمر وتعاونھا باأللغام: دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة  العراق في وقال السید بیر لودھامار، المدیر األقدم لبرنامج
لتھدید الذي تُشكلھ المخاطر المتفجرة، تقلیل ا الوثیق مع دائرة األَمم الُمتحدة لألعمال الُمتعلقة باأللغام، تُساعد ُحكومة أسترالیا بشكل كبیر في

 ". دیارھم إلى النازحین عودة وتسھیل المجتمع سالمة على الحفاظ وبالتالي المبتكرة، الناسفة بما في ذلك العبوات

ً  أسترالیا حكومة تُعد ً  مساھما  العراق، في الُمتفجرة المخاطر بإدارة المتعلقة واألنشطة باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم لدائرة أساسیا
 .2016 عام منذ) أمریكي دوالر ملیون 13 حوالي( أسترالي دوالر ملیون 18 مجموعھُ  بما تبرعتاذ 
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